
 

Шановні батьки ! 

Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підтримку у організації обладнання 

освітнього процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування у 

школі. 

 

1.  Доводимо до Вашого відома, що за  2019р.  отримано фінансування по загальному 

фонду із бюджету  10360966 грн. з яких витрачено згідно кошторису: 

 на зарплату вчителів та обслуговуючого персоналу – 6947320 грн. 

 нараховано внесків на заробітну плату - 1522307грн. 

 комунальні послуги: 

 теплопостачання -1012762грн. 

  водопостачання та водовідведення – 22615грн. 

  активна та реактивна  енергія - 67616 грн. 

 вивіз та захоронення сміття – 8208грн. 

 медикаменти- 900грн. 

 харчування дітей – 360136грн. 

 послуги з дезінфекції  та дератизації приміщення - 1536грн. 

 послуги з обслуговування  електроустановок – 15000 грн. 

 телекомунікаційні послуги – 2038грн. 

 оренда контейнера для вивозу сміття – 1320грн. 

 поточний ремонт трубопроводу водопостачання – 15747грн. 

 доставка підручників – 5018грн. 

 поточний ремонт комп’ютерної техніки – 2100грн. 

 поточний ремонт приміщення (підвісна стеля) – 28986грн. 

 поточний ремонт та заміна електрообладнання – 11036грн. 

 поточний ремонт тепломережі – 19949грн. 

 повірка манометрів та діелектричних рукавиць – 303грн. 

 вивіз листя – 5400грн. 

 послуги  по обслуговуванню програми «Медок» та «Зарплата»- 3616грн. 

 послуги програми «Курс школа» -1650грн. 

 технічна підтримка програми «Онлайн Школа» -50220грн. 

 заправка вогнегасників – 5000грн. 

 заправка картриджів – 1350грн. 

 перевірка опору заземлення – 1500грн. 

 проплата за медогляди – 12585грн. 

 проведення навчальних занять – 1123грн. 

 придбання офісного паперу – 4263грн. 

 класні журнали – 3532грн. 

 передплата періодичних видань – 1915грн. 

 придбання миючих засобів – 3250грн. 

 придбання будівельних матеріалів(фарба, лінолеум, шпалери, клеї, цемент, плінтуси) – 

54405грн. 

 придбання госп. інструменту (замки, крейда, шліфкруги, рукавички, шуруповерт, тощо 

) - 4779грн. 

 придбання протипожежного інвентаря (лом) – 300грн. 



 

 придбання електрообладнання (лампи, стартера, зварюв. апарат ,вимикачі) – 5546грн. 

 двері металеві анг. клас- 5000грн. 

 дошка класна кабінет укр. мови – 4135грн. 

 шкільна форма для сиріт – 3000грн. 

 комплект (стіл + стілець учнівські) 14 шт. для НУШ 2клас – 22358грн.   

 придбано  для 1-х класів програма  НУШ ( ноутбуки, принтер, меблі) - 121142грн.  

 

2. Школа отримала за  2019 року кошти на спеціальні рахунки:  

1. на відновлення за електроенергію від організатора харчування ФОП 

КотенкоЖ.Г., спортивних шкіл ,платних послуг 22650грн.  

2. від платних послуг (заняття в групі «Пізнайко»)  - 23800грн. 

3. батьківські внески на оплату за охорону закладу – 62481грн. 

4. від реалізації макулатури – 1017грн. 

 Залишок на 01.01.2019р. – 8709,00 грн. 

              Оплачено : 

- заробітна плата та нарахування  за 2019р. - 27034грн. 

- комунальні послуги (ел.енергія,водопост., водовідведення)  -  19358 грн. 

- послуги по наданню фізичної охорони -  56670грн. 

- послуги  спостереження за станом тривожної кнопки – 3540грн. 

Залишок на 01.01.2020р. – 12055грн. 

3. Отримано кошти від місцевого бюджету «Бюджет розвитку»-181022грн. 

- придбано 10 комп’ютерних комплектів в кабінет інформатики - 105290грн. 

- придбано  для 1-х класів програма  НУШ ( ноутбуки, принтер, меблі) - 31719грн.  

- Придбано для дітей інклюзивного навчання(ноутбук, принтер, проектор) – 44013грн. 

4. За 2019р. від батьків отримано і введено в експлуатацію  благодійні внески у 

вигліді грантів та дарунків на суму 91385грн.  

       а саме: стіл учительський, принтер, шафи, телевізори, фасади до шаф, ноутбук,  

жалюзі вертикальні, електрокосілка, а також отримано учнівських підручників від ТОВ 

«Черкасикнига»  на суму 47987грн.  

 

Кошти які залишилися на рахунку школи планується витратити на придбання матеріалів 

для поточного ремонту приміщень школи, канцелярських товарів, інвентаря для подальшого 

функціонування школи. 

Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете безперешкодно 

отримати для ознайомлення у бухгалтерії школи або  детально  в розрізі поставщиків на сайті 

«Є-ДАТА» Усі розрахунки виконуються безготівково. Телефон для довідок – 55-03-61. 
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